
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2014

Forslag
til

Lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og
forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

(Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter og beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i
Grønland og på Færøerne)

§ 1

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1041 af 15.
september 2014, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1376 af
16. december 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 1, 2. pkt., ændres »3.000 kr.« til: »6.000 kr.«

§ 2

I lov nr. 1398 af 23. december 2012 om ændring af lov
om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
og lov om en børne- og ungeydelse (Særligt børnetilskud til
selvvalgte eneforsørgere og tilpasning af optjeningsprincip-
pet for ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud)
foretages følgende ændring:

1. I § 3 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. § 1, nr. 4, og § 2, nr. 1 og 3, har virkning fra og

med den 1. januar 2012.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende.

Stk. 2. § 1 har virkning fra og med indkomståret 2015.
Stk. 3. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirke-

skat for indkomståret 2015 efter § 16 i lov om kommunal
indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den bereg-
nede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for
kommuneskat og kirkeskat for 2015, der følger af lignings-
lovens § 13, stk. 1, 2. pkt., som ændret ved denne lovs § 1,
nr. 1.

Stk. 4. Den beregnede korrektion af kommunens slutskat
og kirkeskat efter stk. 3 fastsættes af økonomi- og indenrigs-
ministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende ind-
komståret 2015, der foreligger pr. 1. maj 2017.

Folketinget, den 19. december 2014

BERTEL HAARDER

/ Bent Bøgsted (DF)

Til lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15

Skattemin., j.nr. 13-5733898
AX016875


